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Lars Bonde Eriksen Birthe Bendtsen 
formand sekretariatsleder 

 
 
 
Dette materiale er den 10. marts 2009 udsendt til samtlige anmeldte de-
legerede m.fl. og bedes medbragt tillige med den samtidigt eller tidlige-
re udsendte skriftlige beretning. 
 
Materialet er tillige samme dato udlagt på foreningens hjemmeside til 
almindelig orientering. 
 
Bemærk, at fristen for anmeldelse af delegerede til det ordinære de-
legeretmøde er udløbet. 
 



Dagsordenens punkt 3 
 
DELEGERETMØDETS FORRETNINGSORDEN 
 
Hovedbestyrelsen indstiller følgende forslag til delegeretmødets forret-
ningsorden til vedtagelse: 
 
1. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamen-

tarisk orden overholdes. De delegerede må i alle tilfælde rette sig ef-
ter dirigentens afgørelser. 

 
2. Talerne får ordet i den orden, de indtegnes hos dirigenten. 

 
3. Forslag om afslutning af en diskussion med de indtegnede talere, el-

ler om begrænset taletid, kan stilles af dirigenten eller af 2 delegere-
de, og kan vedtages med simpelt flertal. Vedtages en sådan afslut-
ning, kan kun formanden og ordføreren i den pågældende sag yder-
ligere indtegnes. 

 
4. Uanset det i foreningens vedtægter anførte om de delegeredes 

stemmevægt kan afstemninger foregå ved håndsoprækning med én 
stemme pr. delegeret, med mindre afstemningsresultatet vil kunne 
efterlade tvivl, eller en enkelt delegeret kræver afstemning ved nav-
neopråb efter stemmevægt. 

 
Såfremt mindst 5 delegerede begærer skriftlig afstemning, og dette 
vedtages af mødet med simpelt flertal, foretages afstemningen 
skriftligt. 

 
5. Ved alle valg, hvor der er bragt flere i forslag, end det antal, der skal 

vælges, afholdes skriftlig afstemning, jf. punkt 7. 
 
6. Endvidere kan valg af suppleanter til hovedbestyrelsen foregå uden 

isoleret valghandling. Kandidater, der ikke opnår valg til hovedbe-
styrelsen, indtræder som suppleanter i den rækkefølge, der afgøres af 
det opnåede stemmetal, jf. punkt 7. 

 
7. Afstemningsregler: 

 
Ved valg til hovedbestyrelsen, jf. vedtægtens § 19, nr. 9, litra c, skal 
der på stemmesedlen sættes et antal krydser, der modsvarer det an-
tal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges. Stemmesedler, hvor der 
er angivet færre eller flere kryds end det antal bestyrelsesmedlem-
mer, der skal vælges, er ikke gyldige (vedtægtens § 17, stk. 7). 
 



  
 

Såfremt der i forbindelse med valg opnås stemmelighed mellem de 
kandidater, der skal besætte det sidste hovedbestyrelsesmandat og 
pladsen som 1. suppleant, sker der omvalg mellem de pågældende. 
 
Efter dette omvalg tilfalder hovedbestyrelsesmandatet den/de kan-
didater, der har opnået højeste stemmetal. 
Valget gennemføres skriftligt således, at hver af de tilstedeværende 
stemmeberettigede medlemmer af delegeretmødet tillægges én 
stemme. 
 
Såfremt omvalgets resultat fortsat udviser stemmelighed mellem 
kandidaterne, afgøres valget ved lodtrækning. 
 

8. Ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. 
 
9. Beslutningsreferat over mødet udarbejdes efterfølgende ved sekre-

tariatets foranstaltning. 
 



Dagsordenen punkt 4 
 
VALG AF DELEGERETMØDETS DIRIGENT 
 
  
Hovedbestyrelsen indstiller 
 
Fhv. jobcenterchef Steffen Lunn 
 
 
til valg som dirigent. 
 



Dagsordenens punkt 5 
 
VALG AF STEMMETÆLLERE 
 
 
Hovedbestyrelsen indstiller, at 
 
Torben P. Poulsen 
tidl. Økonomistyrelsen, 
 
Steen Halk Pedersen 
tidl. Patent- og Varemærkestyrelsen, og 
 
Hans-Jørgen Møllegaard 
Sekretariatet 
 
vælges som stemmetællere. 
 



Dagsordenens punkt 6 
 
HOVEDBESTYRELSENS BERETNING FOR 2006-2009 
 
 
Der henvises til den udsendte skriftlige beretning. 
 
I behandlingen af dette punkt indgår tillige den mundtlige beretning, 
der aflægges af formanden på delegeretmødet. 
 



Dagordenens punkt 7 
 
REGNSKAB FOR 2006, 2007 og 2008 
 
 
De reviderede regnskaber for 2006, 2007 og 2008 er af tekniske grunde 
indsat efter punkt 16 i denne materialesamling. 
 
Til regnskabet for 2006 kan knyttes følgende bemærkninger: 
 
Medlemskontingenterne fulgte budgettet, mens finansielle poster blev 
ca. 375.000 kr. større end budgetteret, hovedsagelig i kraft af en stor 
kursregulering på værdipapirer. 
 
Udgifterne var samlet set som budgetteret, idet merudgifterne til for-
skellige nye aktiviteter blev finansieret ved tilsvarende besparelser. 
 
Årets driftsoverskud blev på ca. 210.000 kr. mod et budgetteret under-
skud på 133.000 kr. 
 
Driftsoverskuddet blev henlagt til foreningens egenkapital. 
 
Til regnskabet for 2007 kan knyttes følgende bemærkninger: 
 
Kontingentindtægten fulgte stort set budgetteret, hvorimod de finan-
sielle poster blev noget mindre end budgetteret på grund af en negativ 
kursregulering. 
 
På udgiftssiden var der mindre forbrug på de fleste poster. Dette min-
dre forbrug kunne mere end opveje de yderligere aktiviteter, som blev 
gennemført. 
 
Samlet set endte året med et underskud på 106.000 kr. mod det revide-
rede budgets underskud på 90.000 kr. 
 
Underskuddet blev dækket af foreningens egenkapital. 
 
Til regnskabet for 2008 kan knyttes følgende bemærkninger: 
 
Året 2008 blev også i TAT præget af den globale finanskrise, idet den 
negative kursregulering på foreningens værdipapirer blev på ca. 
390.000 kr. 
 



Det skal hertil bemærkes, at der er tale om urealiserede kursreguleringer, 
og at markedet allerede nu har rettet sig i forhold til kurserne ultimo 
2008. 
 
Ser man på den gennemsnitlige kursregulering over de sidste to delege-
retmødeperioder, er der tale om en årlig gennemsnitlig merindtægt på 
knap 100.000 kr. i forhold til budgetterne. 
 
Det ordinære driftsunderskud for 2008 blev på ca. 42.000 kr. i forhold til 
det reviderede budgets underskud på 206.000 kr. Hertil kom investe-
ring i et nyt medlems- og økonomisystem samt føromtalte kursregule-
ringer. 
 
Det samlede underskud for 2008 blev på ca. 817.000 kr., som blev dæk-
ket af egenkapitalen. 
 
For god ordens skyld bemærkes, at Forsikringsagenturforeningens 
Overskudafdeling J i de tre regnskabsår har ydet en række tilskud til 
uddannelsesaktiviteter mv., og således har bidraget til at nedbringe for-
eningens driftsudgifter. Tilskuddenes størrelse i de enkelte regnskabsår 
fremgår af den skriftlige beretnings afsnit 9, punkt 4. 
 



Dagsordenens punkt 8 
 
INDKOMNE FORSLAG 
 
Der er ikke fra lokalafdelinger og enkeltmedlemmer modtaget forslag 
til behandling på delegeretmødet. 
 
… 
 
Forslag nr. 1 
 
Hovedbestyrelsen foreslår, at vedtægtens § 51 ændres som følge af, at 
hovedbestyrelsen har besluttet at indstille udgivelsen af medlemsbladet 
TAT’en. 
 
Nuværende formulering: 
 

”§ 51. Foreningens informationsvirksomhed sker ved udsendelse 
af et medlemsblad samt udsendelse af informationsmateriale til 
lokalafdelinger / tillidsrepræsentanter. 
 
Stk. 2. Meddelelser bragt i medlemsbladet betragtes som bekendt-
gjort for alle medlemmer.” 
 

Forslag til ny formulering: 
 

”§ 51. Foreningens informationsvirksomhed sker hovedsageligt 
via foreningens hjemmeside samt ved udsendelse af informati-
onsmateriale til lokalafdelinger / tillidsrepræsentanter. 
 
Stk. 2. Meddelelser udsendt via foreningens hjemmeside betragtes 
som bekendtgjort for alle medlemmer.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dagsordenens punkt 9 
 
BUDGET FOR 2009, BUDGETOVERSLAG FOR 2010-2012 OG 
FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT 2010-2012 
(angivet i 1.000 kr.) 
 
Indtægter 2009 2010 2011 2012 
 
Medlemskontingenter 3.535 3.074 2.942 2.802 
Renter og kursreguleringer mv. 150 150 150 150 
 
Indtægter i alt 3.685 3.224 3.092 2.952 
 
Udgifter 
 
Lønninger og honorarer 2.349 1.900 1.650 1.690 
Kontingent til CO II m.fl. 520 415 390 370 
Sekretariatsudgifter 339 348 357 366 
Informationsteknologi 50 50 50 50 
TAT’en 65 0 0 0 
Tilskud til lokalafdelinger 50 51 53 54 
Uddannelse 200 200 200 200 
Mødevirksomhed 100 100 100 100 
Repræsentationsudgifter  50  50  50  50 
Forsikringer, advokat og konsulenter 100 100 100 100 
Drift og afskrivning af feriehuse 63 60 55 50 
 
Udgifter i alt 3.886 3.274 3.005 3.030 
 
Resultat af primær drift -201 - 50 87 - 78 
 
Henlæggelser til jubilæumsfond 10 10 10 10 
 
Opsparing, driftsreserve -211 - 60 77 - 88 
 
 
Bemærkninger til budget/budgetoverslagene for 2009-2012: 
 
Budgetforslaget er udarbejdet ud fra de i dag kendte betingelser vedr. 
husleje m.v. 
 
Der er tale om et budget, der er baseret på udgangssituationen ultimo 
2008. Det forekommer ikke rimeligt at udarbejde budgetter, der skal 
gælde næsten 4 år frem. 
 



Det foreslås derfor, at delegeretmødet bemyndiger foreningens hoved-
bestyrelse til – primo hvert år – at justere budgettet, således at nye be-
sparelser, prisstigninger og udgifter indarbejdes. 
 
Budgettet tager udgangspunkt i medlemstallet pr. 1. januar 2009. Der 
forventes en ekstraordinær afgang af medlemmer i 2009, bl.a. som følge 
af kommunaliseringen af medlemmerne i Jobcenterklubben pr. 1.8.2009. 
Forventet medlemstal pr. 1. januar 2010 er 780. Herefter forventes en 
medlemsafgang på 50 om året. 
 
For kontingentet til CO II har dette virkning pr. 1. januar i hvert af bud-
getårene, mens det for TAT’s egne kontingentindtægter er et gennem-
snitstal, hvor kontingentindtægten er beregnet ud fra medlemstallet 
den 1. juli i hvert af årene, dvs. et forventet medlemstal på 890, 755, 705 
og 655. 
 
For så vidt angår kontingentet er der regnet med en gennemsnitlig årlig 
regulering på 2,5 % som følge af stigningen i nettoprisindekset. 
 
Det bemærkes, at vedtægternes § 48, stk. 2 indeholder en bestemmelse 
om, at hovedbestyrelsen for hvert fulde 3 points udsving i nettoprisin-
dekset over 100 kan beslutte at regulere kontingentet med 3% med 
virkning fra den 1. april eller 1. oktober (baseret på nettoprisindekset 
for januar og juli). 
 
Hovedbestyrelsen foreslår derfor, at delegeretmødet bemyndiger hoved-
bestyrelsen til at forhøje kontingentet med en eller flere af disse kontin-
gentstigninger, ud over hvad der er forudsat i budgetoplægget. 
 
I lønninger og honorarer er indregnet, at der fratræder en medarbejder 
pr. 31.7.2009 og yderligere en medarbejder pr. 31.8.2010. Lønninger og 
honorarer samt en del af de øvrige udgifter er ligeledes fremskrevet 
med 2,5 % årligt. Visse af de øvrige udgifter fastholdes på uændret ni-
veau gennem årene, da det forventes, at prisstigningerne udlignes af 
det faldende medlemstal. 
 
 
FASTSÆTTELSE AF HONORARER TIL HOVEDBESTYRELSEN 
 
Beskrivelse af honoreringsordningen: 
 
Honorarer til hovedbestyrelsen er af tidligere delegeretmøder fastsat 
med udgangspunkt i aftalen om nyt lønsystem inden for foreningens 
forhandlingsområde med udgangspunkt i basislønnen for løngruppe 6 i  
aftale af 17. februar 2003 om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjene-



stemandslignende ansatte inden for TAT’s forhandlingsområde. 
 
Som følge af, at basislønnen i forbindelse med OK ’08 generelt blev for-
højet med minimum 5.000 kr. i årligt grundbeløb (niveau 1.10.1997), 
udgør basislønnen i løngruppe 6 for så vidt angår honorering af hoved-
bestyrelsen herefter 287.000 kr. i grundbeløb (niveau 1.10.1997), opreg-
net til 369.853,45 kr. årligt (niveau 1.4.2009). 
 
På denne baggrund angives nedenfor honoreringen til formand, næst-
formand, hovedbestyrelsens medlemmer og eventuelt overtallige ho-
vedbestyrelsesmedlemmer i perioden, med procentsatser af basislønnen 
i løngruppe 6, opregnet til niveau 1.4.2009: 
 
Formanden, 37 ½ %, afrundet . ........................................... ca. 138.700,00 kr. 
Næstformanden, 15 %, afrundet ... ................................ ..  ca.   55.500,00 kr. 
5 hovedbestyrelsesmedlemmer, hver 7 ½ %, afrundet, ca. 27.700,00 kr. 
 
Den samlede årlige honorering til hovedbestyrelsens 7 medlemmer vil således 
andrage ca. 332.700,00 kr. årligt (niveau 1.4.2009). 
 
Det forudsættes, at der som hovedregel ikke kan dækkes tabt arbejds-
fortjeneste (frikøb) af hovedbestyrelsens medlemmer. 
 
Honorarer til revisorer og repræsentanter i børnehavens bestyrelse fo-
reslås fastsat til 2 % af basislønnen, jf. ovenfor, eller pt. knap 7.400,00 kr. 
til hver. 
 
I tilfælde, hvor medlemmer, der ikke er medlem af hovedbestyrelsen, 
udpeges til et af foreningens udvalg eller lign. foreslås, at hovedbesty-
relsen bemyndiges til, når arbejdet er afsluttet, konkret at vurdere, 
hvorledes det pågældende medlem skal honoreres, idet der tages ud-
gangspunkt i ovennævnte honorarer. 
 
 
FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT  
 
Aktive medlemmer 
 
Hovedbestyrelsen indstiller at grundkontingentet som fastsat på repræ-
sentantskabsmødet i 1999 holdes uændret til 145,00 kr. pr. måned. Med 
den senest gennemførte regulering andrager det samlede kontingent 
331,00 kr. pr. måned. 
 
Der henvises i øvrigt til bemærkningerne ovenfor til budgetforslagene 
for 2009-2012. 



Passive medlemmer 
 
Kontingentet for passive medlemmer, der efter vedtægternes bestem-
melser ikke er henført til lokalafdelingen for seniorer, skal fastsættes af 
delegeretmødet. 
 
Hovedbestyrelsen indstiller til delegeretmødet, at kontingentet for pas-
sive medlemmer, der ikke henføres til lokalafdelingen for seniorer, fast-
sættes til 240,00 kr. årligt. (Der er tale om uændret kontingent i forhold 
til indeværende periode). 
 
Kontingentet opkræves én gang årligt forud. Udmeldelse af foreningen 
i løbet af kalenderåret medfører ikke tilbagebetaling af forholdsvis er-
lagt kontingent. 
 
Seniormedlemmer 
 
Kontingentet for seniormedlemmer fastsættes af lokalafdelingens gene-
ralforsamling. Kontingentet for 2010 er fastsat til 240,00 kr. årligt. (Der 
er tale om uændret kontingent i forhold til indeværende periode). 
 



Dagsordenens punkt 10 
 
VALG AF FORMAND 
 
En enig hovedbestyrelse indstiller 
 
Fiskeriinspektør Lars Bonde Eriksen, 
Fiskeriinspektoratet i Roskilde 
 
til genvalg som foreningens formand. 
 
 
… 
 
Lars Bonde Eriksen er 48 år, uddannet navigatør. Er ansat som fiskeriin-
spektør i Fiskeridirektoratet, Inspektorat Øst, i Roskilde. Har været 
formand for lokalafdelingen Officersforeningen af 1949 indtil han blev 
valgt som formand for TAT i 2000. Medlem af TAT’s hovedbestyrelse 
siden 1997. 
 
 
 
 
 
 



Dagsordenens punkt 11 
 
VALG AF NÆSTFORMAND 
 
 
En enig hovedbestyrelse indstiller 
 
Pædagogisk konsulent Gert Nielsen, 
Undervisningsministeriet, København 
 
til nyvalg som foreningens næstformand. 
 
 
… 
 
Gert Nielsen er 54 år. Formand for TAT’s lokalafdeling i Undervis-
ningsministeriet siden 2002. På delegeretmødet 2006 valgt som 2. sup-
pleant, og den 1.8.2007 indtrådt som ordinært medlem af hovedbesty-
relsen.  
 
 



Dagsordenens punkt 12 
 
Dagsordenens punkt 13 
 
VALG AF 5 HOVEDBESTYRELSESMEDLEMMER 
 
VALG AF 2 HOVEDBESTYRELSESSUPPLEANTER 
 
 
Hovedbestyrelsen indstiller, at der foretages én valghandling i henhold 
til forretningsordenens punkt 6. 
 
Hovedbestyrelsen består i henhold til vedtægtens § 27, stk. 1 af 7 på de-
legeretmødet valgte hovedbestyrelsesmedlemmer (inkl. formand og 
næstformand). 
 
Da formanden og næstformanden, jf. dagsordenens punkter 10 og 11, 
allerede er valgt, skal der således vælges 5 medlemmer til den nye ho-
vedbestyrelse, ligesom der skal vælges 2 suppleanter, jf. vedtægtens § 
27, stk. 3. 
 
… 
 
Den afgående hovedbestyrelse indstiller følgende kandidater i den 
nævnte rækkefølge til valg til den ny hovedbestyrelse: 
 
Stiftskasserer Ruth Holm,  
Aalborg Stiftsøvrighed (genvalg) 
 
Økonomichef Susanne Winkler Hansen, 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, København (genvalg) 
 
Maskinmester Lars Arly Rasmussen, 
Arbejdstilsynet, Kolding (genvalg), 
 
Afdelingsleder Ingolf Lindmark Olsen, 
Direktoratet for FødevareErhverv, København (nyvalg), 
 
Sektionsleder Janne Lyng Lundager, 
Økonomistyrelsen, København (nyvalg), 
 
Suppleanter: 
 
Inspektør Søren Rex Thomsen, 
Arbejdstilsynet, København (nyvalg), 



Fuldmægtig Tom Loesch, 
Økonomi- og Erhvervsministeriet departement (nyvalg). 
 
… 
 
Ruth Holm er 58 år og blev i 1994 ansat som stiftskasserer (økonomi- og 
regnskabschef) ved Aalborg Stiftsøvrighed. Er bankuddannet, formand 
for Foreningen af stiftskasserere i Danmark, og dermed tillidsmand for 
Danmarks 10 stiftskasserere. 1999 indvalgt i TAT’s hovedbestyrelse; 
2000-2003 direkte valgt som kasserer. 
 
Susanne Winkler Hansen er 50 år og ansat som økonomichef i Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsen. Ansat i staten 1977, indmeldt i TAT 1980. Har tid-
ligere været ansat som konsulent i Økonomistyrelsen og været engage-
ret i det lokale TAT-arbejde og i en periode tillige tillidsrepræsentant og 
formand for lokalafdelingen. Fra 2002 ansat i Erhvervs- og Selskabssty-
relsen. Indvalgt i hovedbestyrelsen 2003. 
 
Lars Arly Rasmussen er 47 år og ansat som teknisk konsulent / leveran-
dørinspektør i Arbejdstilsynet. Er formand for Lokalafdelingen af Ma-
skinmestre og Tjenestemænd i Arbejdstilsynet. Blev i forbindelse med 
MTA’s fusion med TAT 1. juni 2003 overtalligt medlem af TAT’s ho-
vedbestyrelse. Valgt som 1. suppleant til hovedbestyrelsen 2006 og ind-
trådt som ordinært medlem af hovedbestyrelsen den 1.3.2007. 
 
Ingolf Lindmark Olsen er 57 år og ansat som afdelingsleder i Direktoratet 
for FødevareErhverv (det tidligere EU-Direktorat). Statsansat 1978, tje-
nestemand i 1990. Er formand for TAT’s lokalafdeling i DffE. 
 
Janne Lyng Lundager er 54 år. Ansat i staten 1.1.1979, tjenestemand 
1.3.1983 og medlem af TAT siden 1.10.1984. Har været med til at starte 
Finansministeriets Administrative Fællesskab og har været ansat i Fi-
nansministeriet i et par år. Har været med i den lokale bestyrelse både i 
Økonomistyrelsen og Finansministeriet gennem de seneste 7 år. Er nu 
ansat i Økonomistyrelsens økonomienhed. 
 
Søren Rex Thomsen er 58 år og ansat som inspektør i Arbejdstilsynet. An-
sat i staten 1.9.1982, medlem af TAT siden 1.6.2003, hvor Foreningen af 
Maskinmestre og Tjenestemænd i Arbejdstilsynet fusionerede med 
TAT. Medlem af lokalafdelingens bestyrelse.  
 
Tom Loesch er 64 år og fuldmægtig i Økonomi- og Erhvervsministeriets 
departement. Tjenestemandsansat 15.2.1982 og siden medlem af TAT. 
Formand for lokalafdelingen i departementet. 



Dagsordenens punkt 15 
 
VALG AF 2 REVISORER 
 
 
Hovedbestyrelsen indstiller foreningens hidtidige revisorer, 
 
Fuldmægtig Torben P. Poulsen, 
tidl. Økonomistyrelsen, København, og 
 
Økonomichef Steen Halk Pedersen, 
Patent- og Varemærkestyrelsen, Høje Taastrup, 
 
til genvalg som foreningens revisorer for den kommende periode. 
 
 



Dagsordenens punkt 16 
 
VALG AF 2 REVISORSUPPLEANTER 
 
 
Hovedbestyrelsen indstiller foreningen nuværende revisorsuppleanter, 
 
Afdelingsleder Lisbeth Garnum, 
Kirkeministeriet, København, 
 
og 
 
Stiftskasserer Pouli Pedersen, 
Fyns Stiftsøvrighed 
 
til henholdsvis genvalg og nyvalg som revisorsuppleanter for den kommende 
periode. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regnskab for 2006 
 

Driftsregnskab for tiden 1/1 – 31/12 2006 
 
Indtægter  Budget 2006 2005 
 
Medlemskontingenter 4.054.000 4.080.569 4.162.254 
Renteindtægter 150.000 189.501 179.172 
Kursreguleringer/gevinster -     335.833          183.928 
Diverse driftsindtægter     3.449    1.887 
 
Indtægter i alt 4.204.000 4.609.352 4.527.241 
 
Udgifter 
 
Lønninger og honorarer m.v.  2.291.000 2.235.804 2.205.210 
Kontingenter til CO II m.fl. 540.000 565.568 538.481 
Sekretariatslokaler 226.000 211.212 237.813 
Kursusudgifter 325.000 238.670 413.143 
Administrationsudgifter  95.000 92.683  84.534 
Avishold, publikationer m.v.  25.000 24.717 20.212 
Fotokopieringsudgifter 15.000 6.906 12.237 
Bladdrift 240.000 247.476 219.745 
Edb-udgifter  100.000  116.273   43.939 
Mødevirksomhed 275.000 271.028 147.410 
Tilskud til lokalafdelinger m.v.   50.000  40.968 69.579 
Forsikringer, advokat- og konsulentbistand  100.000 193.308 35.453 
Repræsentation 45.000 32.697 44.462 
Feriehuse i Provence/ Inventar - driftsoverskud  - 42.904 100.367 
Portalen Leder.nu - 68.787 88.531 
 
 4.327.000 4.389.001 4.261.116 
 
Hensat til jubilæumsfond  10.000 10.000 10.000 
Hensat til bistandsfond  0       0 0 
Årets driftsoverskud -133.000 210.351 255.825 
 
Udgifter i alt 4.204.000 4.609.352 4.527.241 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regnskab for 2006 
 

Status pr. 31. december 2006 
 

Aktiver 
 
Likvider  2006 2005 
 
Kassebeholdning  2.856 9.623 
 
BG Girobank   92.068  146.971 
 
Lån & Spar Bank   155.085 1.571.421 
 
Værdipapirer:    
 
Obligationsbeholdning, Nykredit 4.260.691 
Aktiebeholdning Lån & Spar Bank A/S  1.865.454 6.126.145 4.471.301 
    
 
Likvider i alt  6.376.154 6.199.316 
 
Ferieboliger i Provence 0 
Købt i 2005     365.250 365.250 365.250 
 
Forudbetalte udgifter og deposita: Feriehuse 52.686                                                           
                                                      Sekretariat            62.764 115.450 118.493                                                  
 
 
Aktiver i alt  6.856.854 6.683.059 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Regnskab for 2006 
 

Status pr. 31. december 2006 
 

Passiver 
 
  2006 2005 
 
Skyldig A-skat, ATP, pensionsbidrag m.v.   72.069  68.625 
 
Opsparings- og garantiforpligtelser* 
 
*Opsparings- og garantiforpligtelsen udgør i  
  regnskabsåret 400,00 kr. pr. medlem opgjort pr. 1/1-2006 
 
Saldo pr. 1/1 2006 427.600 
Saldo 31/12-2006 427.600 427.600 427.600 
 
Jubilæumsfond 
 
Saldo pr. 1/1 2006 230.000 
Henlagt i 2006      10.000 240.000 230.000 
 
Bistandsfond 
 
Saldo pr. 1/1 2006 600.000 
Anvendt i 2006 50.000  
Henlagt i 2006            0 550.000 600.000 
 
Egenkapital 
 
Saldo pr. 1/1 2006 5.356.834 
Tilbageførte opsparings- og garantiforpligtelser  
Årets driftsoverskud      210.351 5.567.185 5.356.834 
 
Passiver i alt  6.856.854 6.683.059 
 
 

København K., den 12. januar 2007 
 

Lars Bonde Eriksen                             Richard M. Hanlov                              Ruth Holm 
formand                                                           næstformand                                                            kasserer 

 
/ Birthe Bendtsen             

   sekretariatsleder 



Revisionspåtegning  
 

 
Foranstående regnskab er gennemgået og fundet i overensstemmelse med foreliggende bilag samt 
den foretagne bogføring. 
 
Endvidere har vi konstateret, at foreningens beholdninger er tilstede. 
 
Regnskabet giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger. 
 
 

København K, den 19. januar 2007 
 
 
 
Steen Halk Petersen   Torben Poulsen 
Revisor   revisor 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regnskab for 2007 
 

Driftsregnskab for tiden 1/1 – 31/12 2007 
 
Indtægter  Budget 2007 2006 
 
Medlemskontingenter 4.158.000 4.128.851 4.080.569 
Renteindtægter 150.000 201.625 189.501 
Kursreguleringer/tab -     -153.399          335.833 
Diverse driftsindtægter         3.449 
 
Indtægter i alt 4.308.000 4.177.077 4.609.352 
 
Udgifter 
 
Lønninger og honorarer m.v.  2.265.000 2.206.345 2.235.804 
Kontingenter til CO II m.fl. 593.000 593.959 565.568 
Sekretariatslokaler 205.000 198.964 211.212 
Kursusudgifter 325.000 311.139 238.670 
Administrationsudgifter 98.000 97.689  92.683 
Avishold, publikationer m.v.  27.000 20.054 24.717 
Fotokopieringsudgifter 15.000 5.344 6.906 
Bladdrift 260.000 253.880 247.476 
Edb-udgifter  100.000  98.158  116.273 
Mødevirksomhed 200.000 185.082 271.028 
Tilskud til lokalafdelinger m.v.   50.000 46.015 40.968 
Forsikringer, advokat- og konsulentbistand  200.000 98.658 193.308 
Repræsentation 50.000 46.042 32.697 
Feriehuse i Provence- årets nettoresultat - 41.056 42.904 
Afskrivninger på Feriehuse - 36.525 
Ekstra ordinære udgifter (FTF)  34.375  
Portalen Leder.nu   68.787 
 4.388.000 4.273.285 4.389.001 
 
Hensat til jubilæumsfond  10.000 10.000 10.000 
Hensat til bistandsfond  0       0 0 
Årets driftsunderskud -90.000 -106.208 210.351 
 
Udgifter i alt 4.308.000 4.177.077 4.609.352 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regnskab for 2007 
 

Status pr. 31. december 2007 
 

Aktiver 
 
Likvider  2007 2006 
 
Kassebeholdning  2.761 2.856 
 
Danske Bank   9.094  92.068 
 
Lån & Spar Bank   622.111 155.085 
 
Formandens Forskudskonto  5.000 
 
 
Værdipapirer:    
 
Obligationsbeholdning, Nykredit 3.925.264 
Aktiebeholdning Lån & Spar Bank A/S  1.758.386 5.683.650 6.126145 
    
 
Likvider i alt  6.322.616 6.199.316 
 
Ferieboliger i Provence købt i 2005 365.525 0 
Afskrivninger i 2007     36.525 328.725 365.250 
 
Forudbetalte udgifter og deposita: Feriehuse 61.702                                                           
                                                        Sekretariat    53.627 115.329 115.450                                                  
 
 
Aktiver i alt  6.766.670 6.856.854 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regnskab for 2007 
 

Status pr. 31. december 2007 
 

Passiver 
 
  2007 2006 
 
Skyldig A-skat, ATP, pensionsbidrag m.v.   78.093  72.069 
 
Opsparings- og garantiforpligtelser* 
 
*Opsparings- og garantiforpligtelsen udgør i  
  regnskabsåret 400,00 kr. pr. medlem opgjort pr. 1/1-2007 
 
Saldo pr. 1/1 2007 427.600 
Overført i 2007 40.400 468.000 427.600 
 
Jubilæumsfond 
 
Saldo pr. 1/1 2007 240.000 
Henlagt i 2007      10.000 250.000 240.000 
 
Bistandsfond 
 
Saldo pr. 1/1 2007 550.000 
   
Henlagt i 2007            0 550.000 550.000 
 
Egenkapital 
 
Saldo pr. 1/1 2007 5.567.185 
Overført til opsparings- og garantiforpligtelser 40.400 
Årets driftsunderskud      106.208 5.420.577 5.567.185 
 
Passiver i alt  6.766.670 6.856.854 
 
 

København K., den 31. marts 2008 
 
 

Lars Bonde Eriksen                             Richard M. Hanlov                              Ruth Holm 
formand                                                           næstformand                                                            kasserer 

 
/ Birthe Bendtsen          

   sekretariatsleder 

 



Revisionspåtegning  
 

 
Foranstående regnskab er gennemgået og fundet i overensstemmelse med foreliggende bilag samt 
den foretagne bogføring. 
 
Endvidere har vi konstateret, at foreningens beholdninger er tilstede. 
 
Regnskabet giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger. 
 
 

København K, den 4. april 2008 
 
 
 
Steen Halk Petersen   Torben Poulsen 
Revisor   revisor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regnskab for 2008 
 

Driftsregnskab for tiden 1/1 – 31/12 2008 
 
Indtægter Budget 2008 2008 2007 
  
Medlemskontingenter 4.029.000 3.924.788 4.128.851 
Renteindtægter 150.000 210.136 201.625 
Kursreguleringer/tab                -153.399 
Diverse driftsindtægter          
 
Indtægter i alt 4.179.000 4.134.924 4.177.077 
 
Udgifter 
 
Lønninger og honorarer m.v.  2.286.000 2.176.879 2.206.345 
Kontingenter til CO II m.fl. 554.000 566.291 593.959 
Sekretariatslokaler 208.000 185.815 198.964 
Kursusudgifter 325.000 282.065 311.139 
Administrationsudgifter 100.000 81.182  97.689 
Avishold, publikationer m.v.  27.000 38.948 20.054 
Fotokopieringsudgifter 15.000 11.420 5.344 
Bladdrift 270.000 228.722 253.880 
Edb-udgifter  100.000  58.628  98.158 
Mødevirksomhed 200.000 156.907 185.082 
Tilskud til lokalafdelinger m.v.   50.000 55.408 46.015 
Forsikringer, advokat- og konsulentbistand  200.000 230.443 98.658 
Repræsentation 50.000 40.997 46.042 
Feriehuse i Provence- årets nettoresultat - 30.960 41.056 
Afskrivninger på Feriehuse - 32.874 36.525 
 
Ordinære driftsudgifter 4.385.000 4.177.539 4.273.285 
    
Ordinært  driftsresultat -206.000 -42.615 -96.208 
 
Investering i nyt medlems- og økonomisystem  -374.000 
     
Driftsresultat før værdireguleringer  -416.615 
 
Kursregulering i Lån & Spar Aktier  -453.598 
Kursregulering Nykredit Obligationer  62.476  
 
Årets resultat før hensættelser -206.000 -807.737 -96.208 
 
Hensat til jubilæumsfond  10.000 10.000 10.000 
Hensat til bistandsfond  0       0 0 
 
Årets driftsunderskud -216.000 -817.737 -106.208 



Regnskab for 2008 
 

Status pr. 31. december 2008 
 

Aktiver 
 
Likvider  2008 2007 
 
Kassebeholdning  3.224 2.761 
 
Danske Bank  92.638  9.094 
 
Lån & Spar Bank   542.459 622.111 
 
Formandens Forskudskonto  5.000 5.000 
 
 
Værdipapirer:    
 
Obligationsbeholdning, Nykredit 3.820.203 
Aktiebeholdning Lån & Spar Bank A/S  1.304.788 5.124.991 5.683.650 
    
 
Likvider i alt  5.768.312 6.322.616 
 
Ferieboliger i Provence købt i 2005 328.725 0 0 
Afskrivninger i 2008     32.873 295.852 328.725 
 
Forudbetalte udgifter og deposita: Feriehuse 63.473                                                           
                                                        Sekretariat    52.926 116.399 115.329                                                  
 
 
Aktiver i alt  6.180.563 6.766.670 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regnskab for 2008 
 

Status pr. 31. december 2008 
 

Passiver 
 
  2008 2007 
 
Skyldig A-skat, ATP, pensionsbidrag m.v.   309.623 78.093 
 
Opsparings- og garantiforpligtelser* 
 
*Opsparings- og garantiforpligtelsen udgør i  
  regnskabsåret 300,00 kr. pr. medlem opgjort pr. 1/1-2008 
 
Saldo pr. 1/1 2008 468.000 
Tilbageført i 2008 145.500 322.500 468.000 
 
Jubilæumsfond 
 
Saldo pr. 1/1 2008 250.000 
Henlagt i 2008      10.000 260.000 250.000 
 
Bistandsfond 
 
Saldo pr. 1/1 2008 550.000 
   
Anvendt i 2008           9.900 540.100 550.000 
 
Egenkapital 
 
Saldo pr. 1/1 2008 5.420.577 
Tilbageført til opsparings- og garantiforpligtelser 145.500 
Årets driftsunderskud      817.737 4.748.340 5.420.577 
 
Passiver i alt  6.180.563 6.766.670 
 
 

København K., den 19. januar 2009 
 
 

Lars Bonde Eriksen                             Richard M. Hanlov                              Ruth Holm 
formand                                                           næstformand                                                            kasserer 

 
/ Birthe Bendtsen          

   sekretariatsleder 

 



Revisionspåtegning  
 

 
Foranstående regnskab er gennemgået og fundet i overensstemmelse med foreliggende bilag samt 
den foretagne bogføring. 
 
Endvidere har vi konstateret, at foreningens beholdninger er tilstede. 
 
Regnskabet giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger. 
 
 

København K, den 19. januar 2009 
 


